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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 (52كتاب الحج )  –الموطأ 

الصالة بمنى يوم التروية، والجمعة بمنى  -الصالة في البيت، وقصر الصالة، وتعجيل الخطبة بعرفة  -)التلبيد 
 تكبير أيام التشريق( -صالة المقيم بمكة ومنى  -صالة منى  -صالة المزدلفة  -وعرفة 

 الشيخ/ عبد الكريم الخضير
 
 .سالم عليكم ورحمة هللا وبركاته: سمال

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
وصددحب   ،ء  ءددا محمددر وعلددأ  لدد   م علددأ رفددرن ااء يددار والمرسددل ن والصدد و والسدد ،الحمددر رب اللددالم ن

 رجمل ن.
 واجزه عءا خ ر الجزار, واغفر للسامل ن يا ذا الج ل واإلكرام. ،اللهم اغفر لف خءا

 :- تلالأرحم  هللا-قال المؤلف 
 :التل  ر :باب

رضدي هللا -: رن عمر  دن الخطداب -رضي هللا عءهما-حرثءي يح أ عن مالك عن ءافع عن ع ر هللا  ن عمر 
 .، وال تف هوا بالتل  رفر ررس  فليحلقضمن قال:  -عء 

قدال:  -رضدي هللا عءد -وحرثءي عن مالك عن يح أ  ن سل ر عن سدل ر  دن المسد ب: رن عمدر  دن الخطداب 
 . ر فقر وجب علي  الح ق، رو ل   رو ظفر ،عقص ررس  من

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
موون تفوور  يمنوو   االتلبيوود:  ووو أن يجعوول المحوورم علووى رأسووه شووي    "بدداب التل  ددر": -رحمووه هللا تعووالى– يقوووا المفلوو 

ء يوضوو  علووى الشووعرو علووى شووعر ومووا أشووبه  لوولو التلبيوود: شووي ،ار فيمووا بينووهو ووجووود القموولالشووعرو ودخوووا ال بوو
أو ما أشبه  لولو يمنو  مون انتشواره وتشوعيهو ويجعول بعضوه يلتصوق بوبعلو فوال يتخللوه  ،أو عسل ،مغالرأس؛ ص

حلوولو أمووا ا ن وال قموول وال غيوور  لوولو يصوونعون  وو ا لطوووا الموودة بووين ا حوورام وبووين الت ،وال يصوويبه شووع  ،غبووار
يكوون سواعة أو  اال يحتوا  للوى ميول  و ا؛ ألنوه بوين ا حورام والتحلول سوويعاتو وأحيان و ؛والمدة قصيرة واألمد يسوير

و فكو لل فوي ا حورامو علوى يحتوا  للوى ميول  و ا األمور مواألنه في حياته العاديوة  ؛ميل   ا ال يحتا فقريب منهاو 
حرثءي يح أ عن مالك عن ءافع عدن ": -رحمه هللا-يقوا ا مام  ؟ههأو شب ،كل حاا لو فعل لو لبد رأسه بسمغ

 ،ظفر رأسه: يعني أدخل بعضه في بعل فر ررس  فليحلق"ض ن عمر: رن عمر  ن الخطاب قال: من  ع ر هللا
 اح وجوب ولنموا ال بود مون حلقوه حفليحلوق ،فا رو يقووا: ال يكفوي فيوه التقصويرضووجعله  ،فا رو نسجه وجدلهضوجعله 
فر الووو ي ضووووال تشوووبهوا ال "بالتل  دددر"فر  ووو ا ضوووتشوووبهوا ال هوا""وال تفددد قووواا:  -رضوووي هللا عنوووه-رأي عمووور  ووو ا 

رضي -تصنعونه من جدا الشعر ونسجه بالتلبيد؛ ألنه أشد منهو فيجوز التقصير في التلبيدو وال يجوز عند عمر 
 عم؟فر..نضأن ال الفر  بينهما؟ ما فر شعره؛ضعنه التقصير لمن  -هللا تعالى
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 طالب:.............
 فيه؟ ما ا

 طالب:..............
فا ر ال تسوتوعب جميوو  الشوعر؛ ألن الشوعر منووه الطويول ومنووه ضووو أطورا   و ه الفا رضووافتورل أنوه جعلووه يوال  
فوال بود مون نقضوه واسوتيعاب جميو  الشوعر بالتقصويرو  ،فا ر ال تستوعب جمي   الشعرضالقصيرو فأطرا    ه ال

 لتلبيد فالشعر با  كما  و يمكن استيعابه بالتقصير.أو يحلقو وأما ا
قدال:  -رضدي هللا عءد -وحرثءي عن مالك عن يح أ  ن سل ر عن سدل ر  دن المسد ب: رن عمدر  دن الخطداب 

 فقر وجب علي  الح ق. ،فر، رو ل رضمن عقص ررس ، رو 
قدال: عمدر  دن الخطداب عدن سدل ر  دن المسد ب: رن "األنصواري  "وحرثي عن مالك عن يح أ  ن سدل ر": يقوا

 "فقدر وجدب عليد  الحد ق"رأسوه  "رو ل در ،فر ررسد ضدرو "وأدخل أطرافه في أصووله  ،يعني لواه من عقص ررس "
دخواا بعضوه فوي بعولو أو  ،للعقص و و لوي الشوعر ،جعل الحكم واحد فر الشوعر وجدلوه ونسوجهو أو تلبيوده ضووا 

 نعم؟ .كل  فالء وجب عليهم الحال  ،بما تقدم
 ................طالب:...
يقوا:  ر،اخي، أو التقصير عند التخيير   ا ما فيه في وقت الحلقيعني عند التحلل، و  ،قبل التحلل ال هالو ما في

 نعم؟ .قصيروال يجز ه الت
 طالب:.................
و لكون وجوب أو وجب علينا   ا له حكم الرفو  لناوورخص  ،أبيح لنا :ميل ،ووجب عليه   و لو قاا: أوجب عليهو

فيمن جم  شوعره بطريقوة مون  و ه  مل؛ ول ا يختل  أ ل الع  ا حكم اجتهادي منه -رضي هللا عنه-  ا حكم منه 
  ل يخير بين الحلق والتقصير أو يتعين في حقه الحلق؟ ،الطر  

ايووة وأحموود فوي رو  ،وبهو ا قوواا مالول ،علوى كول حوواا يقووا: فقوود وجوب عليووه الحوال و وال يجز ووه التقصوير علوى  وو ا
 ؟نعم .شافعي في القديمو وعند أبي حنيفةوال

 طالب:....................
 -ولعله ت ير اجتهواده-فر وبين التلبيدو الياني جعل التلبيد ضتشبهوا بالتلبيدو األير األوا يدا على التفريق بين ال

وأحمود فوي  ،ا موام مالولوبقولوه قواا  ،-رضوي هللا تعوالى عنوه-فر؛ ألن الكل يجم  الشعرو بمقالة عمر ضميل ال
و و ا اجتهواد ر ك يورهو والشافعي في القديمو وأما القوا الجديد لإلمام الشافعي  و قووا أبوي حنيفوة: أنوه يخي و ،رواية

 لكوون سوونته ل ا خالفووت ظووا ر المرفووو  ،أمرنووا بالعموول بسوونتهواألصوول أننووا  ،-رضووي هللا عنووه وأرضوواه-موون عموور 
))رب مبلووغ أوعووى يعاب الشووعر كلووه بالتقصوويرو وحوودي : يوورو ل ا تمكوون موون اسووتفووالعبرة بووالمرفو و والصووواب أنووه يخ

 نعم؟ .((من سام 
 طالب:..............
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ول ا كان االحتماا على حود سوواء ر   ..و علوى و  نوه عون فهوم الخبور ،فهموه نود   لكون ل ا فهوم الوراوي  ،ح فهوم الوراوي ج  
وولكوون شووريطوللمتووأخر أن ينظوور،  طلووق موون فهووم السوول  فووي الجملووةو يعنووي ين ،فهووم السوول ل اة أن يكووون فهمووه موافق 

صولة لوه بعلومو وال بسول  وال ال دعيو ال  -زنيم– دح الراكبقن له صلة قوية بفهم السل و أما يأتي شخص كو كت
وو ل يقوووا: أنووا أفهوومو نقوووا: مووا تفهووم؛خلوو و يووم بعوود  لوو يعنووي لووو  ،، وأنووت بعيوود كوول البعوود عنهووااكيوو  تفهووم نصوص 

 ،يعني تدرل بوالرأي ،أمور أخرى  أوفيزياء  أو ودخل في أي علم من العلوم كيمياء ،ي ميال  لنسان تخصصه شرع
 رجول؛ أنوا أفهوم مويلهم؛ نقووا: ال يوا أخوي؛ وأنوا ، وم رجواا الفور ؟ موا ،هممويل كنه بعيود عنهواو يقووا: الو أنوا مويلهمل

 ،النصوووص يحرفهووا بعوول الكتبووةولوو ا نسووم  بعوول  ؛ه أتووى بالعجا ووبن ووغيوور ف   ىتعوواطولوو ا يقوووا أ وول العلووم: موون 
وو جوول -و والنوايووا ال يعلمهووا للووى هللا اواضووح   اوبعوول المتحووديينو وبعوول موون ينتسووب للووى اليقافووةو يحرفونهووا تحريف 

ا عرفووا م  بعود م كول البعود عون النصووصو مو فيما يظهر وتنضح به كلماتهم -وهللا أعلم-لكن قصد م  ،-وعال
 نعم؟ .طيرة يح ر ميل   افالمسألة خ ،النصوص لال لما احتاجو ا

 طالب:..............
 ...؛  و ا امتهوانأو ،نعوموة أولما تجعيد  لكن لزيادة تر و ،بأس هلحاجة يعني للعال  ما فيل ، م يقولون للحاجة

 نعم؟
 .............طالب:

 ين؟أ
 ........طالب:....
لشكااو الياني  هاألوا ميل الشمس ما في ،هد له السندو  و ميل الشمس األوايش ،األوااألير  يدعمه ،..أن عمر
 لال أن فيه عدم التفريقو نعم؟ ،شا د له

 .....طالب:...........
لزامه بالحلق شا د لألواالفة من وجهو وموافقة من أصل الممخ من   ه الحييية شا دو ومخالفته للجمو   ،سألةو وا 

 وموافقة من وجه.  ،بين جمي    ه األمور فيه مخالفة من وجه
 .....طالب:..........
 و نعم.في وقت الصالة عند الوضوء فه ا يزاا ،ن وصوا الماء للى الشعرلكنه يمن  م ،التلبيد بالحناء
 .رحسن هللا إليك

 :وتلج ل الخطبة بلرفة ،وقصر الص و ،الص و في ال  ت :باب
صدلأ هللا عليد  -ول هللا : رن رسد-رضدي هللا عءهمدا-حرثءي يح أ عن مالك عن ءافع عن ع در هللا  دن عمدر 

رخل الكلبة هو ورسامة  ن زير، وب ل  دن رادا ، وعثمدان  دن طلحدة الحج دي, فأغلقهدا عليد ، ومكد   -وسلم
 ا؟ فقدال: جلدل عمدورً -صدلأ هللا عليد  وسدلم-ح ن خرج, ما صءع رسدول هللا  ف ها، قال ع ر هللا: فسألت ب اًل 

 اره, وكان ال  ت  ومئٍذ علأ ستة رعمرو, ثم صلأ.عن يم ء ، وعمور ن عن يساره, وث ثة رعمرو ور 
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وحرثءي عن مالك عن ا ن فهاب عن سالم  ن ع ر هللا رء  قال: كتب ع ر الملدك  دن مدروان إلدأ الحجداج  دن 
في فير مدن رمدر الحدج, قدال: فلمدا كدان  دوم عرفدة  -رضي هللا عءهما- وسف, رال تخالف ع ر هللا  ن عمر 

, ورءدا ملد , فصدا  بد  عءدر سدرارق : ر دن هدذا؟ هللا عءهمدا حد ن زالدت الفدم  رضدي-جاره ع ر هللا  ن عمر 
ت تريدر لدك يدا ربدا ع در الدرحمن؟ فقدال: الدروا , إن كءد فخرج علي  الحجاج, وعليد  ملحفدة ملصدفرو, فقدال: مدا

خدرج ثم رخرج, فءزل ع ر هللا حتأ  قال: ءلم, قال: فأءظرءي حتأ رفيض علي مارً  السءة, فقال: رهذه الساعة؟
، وعجل الص و, الحجاج فسار   ءي وا ن ر ي, فقلت ل : إن كءت ترير رن تص ب السءة ال وم, فاقصر الخطبة

 .ررى ذلك ع ر هللا قال: صرق سالم فلما كي ما يسمع ذلك مء ,  ءظر إلأ ع ر هللا  ن عمر قال: فجلل
 "وتلج ل الخطبة بلرفة ،وقصر الص و ،باب الص و في ال  ت": -رحمه هللا تعالى-يقوا المفل  

المناسولو و و وبمنوى وبعرفوة وبمزدلفوة ،فوي أيوام الحوم بمكوة حقصر الصوالةح حالصالة في البيتح يعني بداخل الكعبة
 وتقصير ا. ،تعجيلها باختصار ا حوتعجيل الخطبة بعرفةح

رخدل الكلبدة  -صدلأ هللا عليد  وسدلم-رن رسدول هللا لك عن ءافع عن ع ر هللا  دن عمدر: حرثءي يح أ عن ما"
دخل الكعبة  و وأسامةو  و: ضمير فصولو يوفتى بوه  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسوا هللا  هو ورسامة  ن زير"

 : نا المفعواو فيجوز ح   ح وح لتمكن من العط  على ضمير الرف  المتصلو و نا فيه فاصل و و الكعبةل
ن علووووووووووووووووى ضوووووووووووووووومير رفوووووووووووووووو  متصوووووووووووووووول  وا 

 

 أو فاصووووووووووووول موووووووووووووا وبوووووووووووووال فصووووووووووووول يووووووووووووورد
 

 افصوووووووووووول بالضوووووووووووومير المنفصوووووووووووولعطفووووووووووووت ف 
 

 واعتقوووووووووووووود هوضووووووووووووووعف افوووووووووووووي الوووووووووووووونظم فاشووووووووووووووي  
 

، يوجود فاصول و وو واعتقود هوضوعف افوي الونظم فاشوي  حوبال فصل يورد        ماح  نا يوجد فاصل غيرهأو فاصل ح
و يعنوي مون الو ي دخول مو  "، وعثمان  ن طلحة الحج ي"وب ل  ن راا معطو و  "هو ورسامة  ن زير" المفعوا
أو  لال  وفالء؟ -عليوه الصوالة والسوالم-أحود يريود الودخوا مو  النبوي  هيعني ما في ،-لصالة والسالمعليه ا-النبي 

لموا ا اختيور ميول  وفالء فوي  ،ي وبوين أبوي بكور وعمور لال بوالتقوى وبالا مون المووال ،أنه ال فر  بين أسامة بن زيد
التقوديم والتوأخير مورده للوى يةو وأن ليبوين أن النواس سواسو ؟دخووا البيوت ، ا الموض ؟ يعني في أشر  المواض  

من بني شيبةو و م حجاب البيت  ،، وعيمان بن طلحة الحجبيح حاجبوبالا بن رباح ،ح و وأسامة بن زيد الدين
تواح للويهمو فعواد المأ  -عليوه الصوالة والسوالم-ولموا خور  النبوي وال ينزعوه مونهم لال ظوالمو  ،وسدنتهو والمفتاح معهم

وْا اَاَماَءاِت ِإَلأ َرْهِلَها{: -الجل وع-ونزا قوا هللا  َ َيْأُمُرُكْم َرن ُتؤرُّ وال ينزعوه مونهم لال  ،[( سورة النسواء85)] }ِإن  ّللاه
متوقو  لسوفااو مون الامن يبوادر للوى  "ومك  ف ها" -عليه الصالة والسالم-دخل وقفل الباب  "فأغلقها علي " ظالم

ألنوه كموا تهموه الصوالةو  لوم يصول؟ أيون صولىو وكيو  صولى؟ أو لينظر  ول صولىو ،أن يبادر؟ عبد هللا بن عمر
ح ن خرج, ما صءع رسول  ب اًل  قال ع ر هللا: فسألت"   الصالةو و و ممن يعنى بميل   اموض -اأيض  –يهمه 
يعنوي " وث ثدة رعمدره وراره عن يم ء , وعمور ن عدن يسداره، ا؟ فقال: جلل عمورً -صلأ هللا علي  وسلم-هللا 

صولى ركعتوين فوي جوو  الكعبوةو الصوالة فوي الكعبوة   ت  ومئذ علي  ستة رعمرو, ثم صلأ"وكان ال " في الخل 
 ولووو لووم يسووتقبل جميوو  البيووتو أمووا بالنسووبة ،-عليووه الصووالة والسووالم-موون فعلووه  اأخوو    ،صووحيح -ال سوويما النافلووة-
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عليوووه الصوووالة -النبوووي علوووه لف ،بووود مووون اسوووتقباا جميووو  البيوووتو ولوووو جووواز  لووولفأ ووول العلوووم عنووود م أنوووه ال للفريضوووة
 ولو مرةو و  ا الحدي  في الصحيحينو متفق عليه. -والسالم
 اا: كتب عبد الملل بن مروانو نعم؟عن مالل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد هللا أنه قوحديني حقاا: 

 ...........طالب:..
 لو أراد أال يستتر كي  يصن ؟ نعم؟   ا جدار قا مو كي ؟ ،ما يستقيم   ا

 .............الب:.ط
يبووت أنووه  صوولى للووى غيوور جوودارو -عليووه الصووالة والسووالم-بوودليل أنووه  ،بالجوودارو  وو ا ال يوودا علووى الوجوووب اسووتتر

 صلى للى غير جدارو نعم؟
 طالب: يضلف؟

نووه صوولى للووى غيوور لالو غايووة موون يقوووا بوجوووب السووترةو قووالوا: غيوور سووترةو  يعنووي للووى ،مووا يمكوون يضووع   وو االو 
 ،يعني للى غيور سوترةو صولى للوى غيور جودار أو للى عنزةو وابن عباس يقوا:  صلى للى سهم ميال  يعني  ،جدار

 يعني للى غير سترةو و  ا لبيان الجوازو واألدلة الدالة على األمر بالسترة مصروفة للى االستحباب. 
 حوحديني عن مالل..ح نعم؟قاا: 

 ...طالب:........
يتوقو  أن يمور بوين يديوه أحود؟ ال موان  أن يصولي للوى غيور  فول عليوه البوابو والوق ،دخل غرفوة الو أن لنسان   ين؟أ

 منها فهي السنة. اودن ،لكن لن استتر ،سترة
"إلدأ الخليفوة  رءد  قدال: كتدب ع در الملدك  دن مدروان"وحرثءي عن مالك عن ا ن فهاب عدن سدالم  دن ع در هللا "

 هللا  ددن عمدر فدي فددير مدن رمدر الحددج" الف ع دررال تخد" و ووو أميور الحوا  فوي تلول السوونة الحجداج  دن  وسدف"
وغيور م  ،ن العلمواء  وم الرفسواء فوي الحقيقيوةلالعلماء يقولوون: ات العبرة بأ ل العلمو و العبرة بأ ل العلمو في العباد

و))لحدي  الصوحيح: ول ا جاء في ا ؛تب  لهم بول يقوبل  ،ينتزعوه مون صودور الرجواا الن هللا ال يقوبل العلوم انتزاع 
و فودا علوى أن ((رفسواء جهواال  )) :في روايةو  ،((جهاال   ااتخ  الناس رفوس   اقبل العلماءو فإ ا لم يبق عالم  العلم ب

ووأ وول العلووم  ووم  و فالر اسووة الحقيقيووة ءسووام رف و وسوومو ولووو كووان جووا ال   ،يفتوويهم نأ وول الر اسووةو فلمووا فقوودوا بحيوووا عم 
 أل ل العلمو و ك ا كانت على مر التاريخ.

 ق ل رن تسوروا.طالب: تللموا 
بود أن يجعول لوه حور و ووقو  فوي أخطواءو وال ألنوه ل ا رأس قبول يسوود أ   ؛بول أن يورأسبد أن يوتعلم ا نسوان قال ،نعم

كوان  "رن ال تخالف ع ر هللا  ن عمر في فدير مدن رمدر الحدج, قدال: فلمدا كدان  دوم عرفدة" من ينير له الطريوق
 و ا سوالم  "ورءدا ملد " يعني مباشرة   ن عمر ح ن زالت الفم "ع ر هللا  وم عرفة جاره" وم فاعلها  ه تامةو وي

أيون  ،أيون  و ا؟ يعنوي أيون الحجوا  "ر دن هدذا؟" ناداه بوأعلى صووته "فصا  ب  عءر سرارق " ،بن عبد هللا بن عمر
موالءة يعنوي  ، وعليد  ملحفدة ملصدفرو"ر ن هذا؟ فخرج علي  الحجداج" :أمير الحا ؟ فناداه بأعلى صووته ،األمير
والمزعفوور بالنسووبة للرجووااو لكوون  وو ه قوود تكووون  ،وقوود جوواء النهووي عوون لووبس المعصووفر ،حمعصووفرةح ل بهووا ييابووهيجوو
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لك يدا  ما "فقال:معصفرة مصبوغة بالكاملو أو يكون فيها شيء من العصفرو المقصود أنه جاء النهي عن  للو 
  و فقاا: ما نال حد  أو أمر وق لخبر؟ بأعلى صوتهو صاح بهو ظن أنا ما ،ل ي عندلا ما "ربا ع ر الرحمن؟

بووالرواحو بالمبووادرة فووي  وو ا ي ريووه  ،الوورواحو لغووراء منصوووب علووى ا غووراء "فقددال: الددرواَ " ؟لوول يووا أبووا عبوود الوورحمن
لمووا بووات بمنووىو صوولى بهووا الظهوور  -عليووه الصووالة والسووالم-النبووي و "فقددال: الددروا  إن كءددت تريددر السددءة" الوقووت

ونوووزا دونهوووا حتوووى ل ا زالوووت  ،فجووورو وجلوووس حتوووى طلعوووت الشووومسو دفووو  للوووى عرفوووةوالعصووور والم ووورب والعشووواء وال
ت تريددر السددءة, إن كءدد" الظهوور والعصوور ودخوول فووي أوا الوقووت زوالهووا خوورو  وقووت النهوويو صوولى الشوومسو بمجوورد

يعنوي أغتسول  "حتأ رفيض علدي المدار" انتظر قليال   ،يعني أجلني فقال: رهذه الساعة؟ قال: ءلم, قال: فأءظرءي"
 حتدأ" من دابته ليريحها انتظارا للحجوا لعله نزا   ر هللا"ثم رخرج, فءزل ع" من أجل أن ي تسل للوقو لوقو و ل

سوالمو يقووا:  "فقلدت لد " ،  بوين عبود هللا بون عمور وبوين سوالمسوار الحجوا خرج الحجاج, فسدار   ءدي واد ن ر دي"
، وفووي روايووة: حفعجوول فووي قصددر الخطبددة"تصدد ب السددءة ال ددوم, فا إن كءددت تريددر رن ":-يعنووي الحجووا -فقلووت لووه 
: فجلدل  ءظدر إلدأ ع در هللا  دن وعجدل الصد و, قدال ،فاقصدر الخطبدة ،إن كءت ترير السدءة ال دوم" ر ج   الرواحح
لكن الشويخ يسودده ل ا  ،ن الطالب له أن يتكلم بحضرة شيخهفيه أ على   ا الكالم أو ال يوافق، يعني يوافق عمر"
ررى  فلمدا" ،نكوار عليوهمون أجول لقوراره أو ا  مءد " ر هللا  دن عمدر كدي مدا يسدمع ذلدكفجلل  ءظر إلأ ع " ،أخطأ

 وافقه على   او نعم. ذلك ع ر هللا قال: صرق سالم"
 .رحسن هللا  إليك

 :والجملة بمءأ وعرفة ،يةور الص و بمءأ  وم الت :باب
ن يصددلي الظهددر واللصددر كددا -رضددي هللا عءهمددا-حددرثءي يح ددأ عددن مالددك عددن ءددافع: رن ع ددر هللا  ددن عمددر 

 والمغرب واللفار والصبح بمءأ, ثم يغرو إذا طللت الفم  إلأ عرفة. 
مدام ال  جهدر بدالقر ن فدي الظهدر  دوم عرفدة, ورءد   خطدب الدذ  ال اخدت ن فيد  عءدرءا رن اإل واامدرقال مالك: 

ولكءهدا قصدرت مدن ر, ن وافقت الجملة فإءما هي ظها  الءا   وم عرفة, ورن الص و  وم عرفة إءما هي ظهر و 
 رجل السفر.

إء  ال  جمع  ،قال مالك في إمام الحاج: إذا وافق  وم الجملة  وم عرفة، رو  وم الءحر, رو بلض ريام التفريق
 في فير من تلك اايام.

صوولي فيهووا الظهوور ياليووامن مون  ي الحجووة  "يددةور "بدداب الصدد و بمءددأ  ددوم الت: -رحمووه هللا تعووالى-يقووا المفلوو  
أو ال تصوولى؟ كوو لل  "بمءددأ"و وول تصوولى  "والجملددة" ،صوولي الم وورب ليلووة التاسوو  والفجوورييووم بعوود  لوول  ،والعصوور
 ."عرفة"
 ،والمغدرب واللفدار ،رن ع ر هللا  دن عمدر كدان يصدلي الظهدر واللصدر "حرثءي يح أ عن مالك عن ءافع:قواا: 

 .-الصالة والسالمعليه -و ك ا فعل الرسوا  م يغرو إذا طللت الفم  إلأ عرفة"والصبح بمءأ, ث
 ؛ظهدر  دوم عرفدة"مام ال  جهر بدالقر ن فدي ال"رن اإل يعني ببلد م واامر الذ  ال اخت ن في  عءرءا"قال مالك: "

فدة ورء   خطب الءا   وم عرفة, ورن الص و  وم عر " ،جهر بالقراءة فيهاو كحاا ا قامةال ي ،ألنها صالة نهارية
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ن وافقت الجملة"   موا جم و ميوم عرفة يوم جمعةو ومو   لكو -عليه الصالة والسالم-حجته  وفي إءما هي ظهر وا 
نما صال ا ظهور  ، -عليه الصالة والسالم-بهم النبي  ن وافقت الجملة فإءما هي ظهر" ،اوا  ، ولكءها قصرت من وا 

وجمووو  لليهوووا العصووورو نقووووا: الو  ووو ه ظهووورو  ،وصووولى ركعتوووين الجمعوووة ،نوووه خطوووبلال يقووووا قا ووول:  رجدددل السدددفر"
 ؟الخطبة ليوم عرفة ال للصالة. نعمو 

 ..طالب:..........
واحتوويم  قامووة أكيوور موون  ،ولوو ا ال يفعلهووا أحوود غيوور ا مووامو ولووو كانووت للجمعووة ؛الخطبووة ال ارتبوواا لهووا بالصووالة

و وال تجمو  صوالة العصور مو  ويجمو  لليهوا العصور ،لكنهوا ظهور ،خطب الناس حتى مون قبول غيور ا موامجمعةو 
 .-عليه الصالة والسالم-لجمعة أصل مستقل برأسهو ال تجم  وال يجم  لليها كالصبحو والنبي ألن ا ؛الجمعة

 طالب:..........
 الجمعة. ول ا لم يصل    ؛يه جمعة و و في حاا سفرالمسافر ليس عل

 رءدد  ال ،، رو بلددض ريدام التفدريقرو  دوم الءحدر ،إذا وافدق  ددوم الجملدة  دوم عرفددة قدال مالدك فدي إمددام الحداج:"
ال ال أل ول مكوة و  ،جمعوة هجمعوةو فوي المشواعر موا فيو هيعني في المشاعر موا فيو  جمع في فير من تلك اايام"

عرفووووةو والم وووورب والعشوووواء بمزدلفووووةو يصوووولون  الصوووولوات باسووووتيناء الظهوووور والعصوووور يوووووم لآلفوووواقيينو لنمووووا يصوووولون 
يجموو  فووي تلوول األيووام ال فووي يوووم كوول صووالة فووي وقتهوواو أنووه ال  ،وقتهووا موو  صووالة كوول صووالة فووي االصوولوات قصوور  

 نعم؟ ،لم يفعل  لل -عليه الصالة والسالم-ألن النبي  ؛وال في أيام التشريق ،وال في يوم النحر ،عرفة
ق  طالب: ن صد ها بلدر الدزوال لد  رمن فر  ن : رن من صلأ الجملة ق ل الزوال, لي  ل  الجمع مدع اللصدر, وا 

 ل  وج ؟ ، جملها مع اللصر
 نعم؟ ،وال يجم  لليها ،ال تجم  ،الجمعة أصل برأسه كالصبحليس له وجهو 
 .......طالب:.......

و (())أتموا فإن قووم سوفرفي المسجد:  -عليه الصالة والسالم-أنهم جمعوا كلهمو وقاا النبي  ،يعني الكالم سيأتي
 نعم؟ ،تأتي ا شارة لليه ،ولم يقل  لل في المشاعر
 طالب:...............

 ؟نعم ،أما عداه ما يخطب ، ا مام فق  ال ي يخطبه لالما في
 طالب:...............

 ما يخطبون.
 طالب:.............

 ما تصلي الجمعة لال في المسجدو كانت في المسجد.
 طالب:............
، أو النحورأو يووم  ،قاا مالل في لمام الحم: ل ا وافق يوم الجمعوة يووم عرفوةح ما تقامو يقوا: ،ما تقام في مشاعر
 بمنى أو ميال   الكن لو الواحد ميال في أيام التشريق جالس   ء من تلل األيامحأنه ال يجم  بشي ،بعل أيام التشريق
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ما يمن و لكن موا  ،و  ب يصلي لليه ة م  الناسو بجواره مسجدويصلي جمع ،للمسجد منى في النهارو نازال   اتارك  
 يقام صالة جمعة في المشاعرو نعم.

 . إليكرحسن هللا
 :ص و المزرلفة :باب

: رن -رضدي هللا عءهمدا-حرثءي يح أ عن مالك عن ا ن فهاب عن سالم  ن ع ر هللا عن ع در هللا  دن عمدر 
 .االمغرب واللفار بالمزرلفة جميلً  صلأ -صلأ هللا علي  وسلم-رسول هللا 

-عن رسامة  ن زير  -ارضي هللا عءهم-وحرثءي عن مالك عن موسأ  ن عقبة عن كريب مولأ ا ن عبا  
مدن عرفدة, حتدأ إذا كدان  -صلأ هللا عليد  وسدلم-: رء  سمل  يقول: رفع رسول هللا -رضي هللا تلالأ عءهما

, وركب (())الص و رمامك: الص و يا رسول هللا, فقال: بالفلب ءزل فبال, فتوضأ فلم يسبغ الوضور, فقلت ل 
م رقيمت الص و فصلأ المغرب, ثم رءاخ كدل إءسدان بل دره فدي فلما جار المزرلفة ءزل فتوضأ فأسبغ الوضور, ث

 .امءزل , ثم رقيمت اللفار فص ها ولم يصل   ءهما ف ئً 
الخطمدي رخ دره: رن زيدر   ن ثا ت ااءصار : رن ع ر هللا  ن   هِ رِ وحرثءي عن مالك عن يح أ  ن سل ر عن عَ 

في حجدة  -صلأ هللا علي  وسلم-مع رسول هللا  رخ ره: رء  صلأ -رضي هللا تلالأ عء -ربا ر وب ااءصار  
 .االوراع المغرب واللفار بالمزرلفة جميلً 

كدان يصدلي المغدرب واللفدار بالمزرلفدة  -رضي هللا عءهما-وحرثءي عن مالك عن ءافع: رن ع ر هللا  ن عمر 
 .اجميلً 

؟ انتهينوا مون موا االجمعوةو بواب ن و اليووم اليوام حباب الصوالة بمنوى يووم الترويوةح: -رحمه هللا تعالى-يقوا المفل  
ى الصلوات كل صالة في وقتهاو صل  يوم التروية ت   ،تهينا من يوم الترويةو ويوم عرفةان "باب ص و المزرلفة"  ا..

الظهر العصر والم رب والعشاء والفجر كل صالة في وقتهاو وتقصر الصوالة فوي  و ا مو  التوقيوتو وأموا بالنسوبة 
جمو  تقوديم بعود الوزوااو والسونة التهجيور ليطووا وقوت الوقوو و يوم  ،ة الجمو  بوين الصوالتينعنا أن السونسوملعرفة ف

 بعد   ا الصالة بالمزدلفة.
-رن رسدول هللا ن ع در هللا عدن ع در هللا  دن عمدر: حرثءي يح أ عن مالك عن ا ن فدهاب عدن سدالم  د" :قاا

ن الم وورب والعشوواءو و وو ه  ووي نووي جموو  بووييع "االمغددرب واللفددار بالمزرلفددة جميًلدد صددلأ -صددلأ هللا عليدد  وسددلم
صوالة الم ورب والعشواء  ،ل ا وصل المزدلفة بادر بالصوالة  لل يدف  بعد غروب الشمس من عرفةو يم بعد ،السنة
قامتينو وجاء بإقامتينو وكلها روايات صحيحةو لكون  اجمع   قامتينو وجاء في الصحيح أنها بأ انين وا  بأ ان واحد وا 

عليووه -ألنووه  ووو الوو ي ضووب  الحجووة وأتقنهوواو  ووو الوو ي ضووبطها موون خروجووه  ؛دي  جووابرالمعوووا فووي  وو ا علووى حوو
قامتين. -الصالة والسالم  من بيته للى رجوعهو فالمعوا في ميل   ا عليهو  و يقوا: بأ ان واحد وا 

رفدع عن رسامة  ن زير رء  سمل  يقول:  ن عقبة عن كريب مولأ ا ن عبا  وحرثءي عن مالك عن موسأ "
أسووامة موون عرفووة للووى  -عليووه الصووالة والسووالم-أرد  النبووي  مددن عرفددة" -صددلأ هللا عليدد  وسددلم- رسددول هللا

مدن  -صدلأ هللا عليد  وسدلم-"رفدع رسدول هللا يقووا:  ،لفوة للوى من وىالمزدلفةو وأرد  الفضل بن العباس من مزد
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 -عليوه الصوالة والسوالم-نبوي و فيموا فعلوه اللوو اختلفوت روايوة ابون عمور مويال   يعنوي عرفة, حتأ إذا كان بالفلب"
صووالة عليووه ال-لقربووه موون النبووي  ؛و موون الوو ي يقوودم؟ أسووامةعرفووة للووى مزدلفووة موو  روايووة أسووامة موويال   فووي الوودف  موون

عليووه الصوووالة - ""حتددأ إذا كددان بالفددلب ءدددزل فبددال فتوضددأ ،الفضوولل ميوول  وو ا فوووي ق ووألنووه رديفووهو  ،-والسووالم
لويس علوى أيعنوي ه لوم يسوب  ، فتوضوأ وضووء  -عليوه الصوالة والسوالم-احتا  للى نقل الوضوءو فبواا  ،-والسالم

نموا يريود بوه  ،وضوء؟ الرسوا من عادته لسباغ الوضوءبغ السعادته أنه ي لكن   ا الوضوء ال يريود بوه الصوالةو وا 
ووو-أن يبقوووى علوووى طهوووارةو ولعلوووه للووو كر  كووون لموووا أراد الصوووالة أسوووبغ لووو ال يووو كر هللا لال علوووى أكمووول وجوووهو ل ؛-اأيض 

أمامل يعني  "))الص و رمامك((فقال: فقلت ل : الص و يا رسول هللا, " في الطريق "فلم يسبغ الوضور"الوضوء 
فتوضددأ فلمددا جددار المزرلفددة ءددزل " -عليووه الصووالة والسووالم- "ركددب"و فووة لوويس  نوواو لنمووا  ووي بالمزدلفووةو فووي المزدل

جوواء  ،و أسووب وا الوضوووء(())أسووب وا الوضوووءد الصووالةو وا سووباغ جوواء األموور بووه: نعوومو ا ن يريوو فأسددبغ الوضددور"
"ثم رقيمت الص و  والترغيب في  لل ،-عليه الصالة والسالم-األمر بهو وجاء التيلي و وجاء لتمام الوضوء عنه 

صدد و فصددلأ ثددم رقيمددت ال" محفوووم موون روايووة غيووره موون الصووحابة لكنووهكوور لووه  نوواو األ ان ال   فصددلأ المغددرب"
 نوا فصول بوين  "ا  ءهما فد ئً  المغرب, ثم رءاخ كل إءسان بل ره في مءزل , ثم رقيمت اللفار فص ها, ولم يصلهِ 

كوول فوي منزلوهو فصوار فيووه فاصول بوين المجمووعتينو و وو ا ، بووين مجمووعتين بإناخوة ا بولو الصوالة األولوى واليانيوة
لوم يسوبح  حابينهما شي    يم أقيمت العشاء فصال او ولم يصل  م حو بخال  جم  التقديبالنسبة لجم  التأخير فيه سعة

منهواو حتوى نواز  بعضوهم فوي الووترو الو ي يبوت  ابينهماو لنما صلى الم رب يم العشواءو وأموا السونن فلوم يفعول شوي   
ز  بعضوهم ينوا حفنوام حتوى أصوبححو من قوا جابر: اوال سفر   اأنه كان ال يدعه حضر   -عليه الصالة والسالم-عنه 

 .-لن شاء هللا تعالى-في   او وسيأتي 
ه: رن يح أ  ن سل ر عن عر   ن ثا ت ااءصار : رن ع ر هللا  ن  زير الخطمي رخ در وحرثءي عن مالك عن "

المغدرب واللفدار  في حجدة الدوراع -صلأ هللا علي  وسلم-رء  صلأ مع رسول هللا ربا ر وب ااءصار  رخ ره: 
  نال. -عليه الصالة والسالم-ت عن جم  من الصحابةو ممن حضر صالته و و  ا ياب"ابالمزرلفة جميلً 

يعني ال يفور    "االمغرب واللفار بالمزرلفة جميلً  وحرثءي عن مالك عن ءافع: رن ع ر هللا  ن عمر كان يصلي"
لي المزدلفوة يصو ال يصلي الم رب في وقتو والعشاء فوي وقوتو وعلوى  و ا يكوون أوا موا يبوادر ل ا وصول ،بينهما

 الم رب يم العشاء.
فد  يصدلي اللفدار حتدأ  درخل  ،خول وقدت اللفدارق ل ر الو جار إلأ المزرلفة مبكرً بلضهم يقول: "   ا يقوا:

رن المسافة  د ن عرفدة ومزرلفدة يحتداج لوقدت لدو حسد ءاه لت د ن لءدا رن  وفي : ،وقتها, ورجاب عن حر   جا ر
عليوه -ال ي ي لوب علوى الظون أن النبوي نعم،  ،ي جم  تأخيريعن لذا فهو قر جمع لذلك؟"  غرب قر خرجوقت الم

من بعد بعد رب  ساعة  اتصل المزدلفة بعد رب  ساعةو أحيان   اجم  جم  تأخيرو لكن ا ن أحيان   -الصالة والسالم
 .غروب الشمس

 طالب:............
   الصبحو   ا و  ا كله حاصلو نعم؟و وأحيانا ال تصل لال منعم ،مزدلفة
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 .................طالب:
 جها عن وقتهاو يصليها في أي مكان.المقصود أن الصالة ال يجوز لخرا في الصالة ما ا يصن ؟ كالمال

 طالب:..............
 ألن   ا جم  تأخير. نعم؛

 .................طالب:.
 .ويتوسعون في جم  التأخير ،ألن   ا جم  تأخير

 ؟: في فلل حصل   ن المغرب واللفارطالب
 نعم؟ ،و لكن ما حصل من جنس الصالةنعم

 :  جوز الك م ويجوز.......؟طالب
 ال بأسو نعم.

 ............طالب:
 ته يصلي.ل ا خشي على وق ،يصلي

  و؟ ماحو نعم؟ اوحديني عن مالل عن ناف : أن عبد هللا بن عمر كان يصلي الم رب و العشاء بالمزدلفة جميع  ح
 طالب:................

ن سويارته ويصولي ويعوود ما دام المسوألة خشوي علوى فووات الوقوتو فبا مكوان أن ينوزا عو ،يكفيه.. لكن ،أمكنل ا 
 ين؟ألليهاو 

 طالب:.................
  شاء هللا. و ال بأس لناعلى الوقتو وأعاد ا احتياط   الو صال ا في السيارة حفاظ  و 
 في السيارو؟ ،لب: علأ غ ر الق لةطا

، ويصوولي الصووالة فووال بوود أن يقوو  ال يصوولي الفريضووة علووى الدابووة، -عليووه الصووالة والسووالم-األصوول أن النبووي 
 ه ال يستطي .وخلف هوأمام ه،وشمال هالسيارات من عن يمين ،ال يستطي  الكن أحيان   ،بشروطها وأركانها

رلفددة حملددة تصددل إلددأ المز  كددل فددي وقتءددا الحاضددر تللمددون اخددت ن وصددول الحمدد ت إلددأ المزرلفددة, فهددل / 
 إلأ المزرلفة؟ و يكفتأ بأذان من وصل لزمها ااذان, ر
 كل يف نو نعم. ،السنة أن يف نوا
 .رحسن هللا إليك

 باب: ص و مءأ:
 حتأ  ءصرفوا إلأ مكة. ،قال مالك في رهل مكة: إءهم يصلون بمءأ إذا حجوا ركلت ن، ركلت ن

الصد و صدلأ  -صدلأ هللا عليد  وسدلم- رن رسدول هللار يد : وحرثءي يح أ عن مالك عن هفام  ن عروو عن 
رضدي هللا -ص ها بمءأ ركلت ن, ورن عمر  ن الخطاب  -رضي هللا عء -الرااعية بمءأ ركلت ن, ورن ربا بكر 
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ركلت ن فطر إمارتد , ص ها بمءأ  -رضي هللا عء -ص ها بمءأ ركلت ن, ورن عثمان  ن عفان  -تلالأ عء 
 .ثم رتمها بلر

مكة  ملما قر -رضي هللا عء -ا ن فهاب عن سل ر  ن المس ب: رن عمر  ن الخطاب وحرثءي عن مالك عن 
-صلأ  هم ركلت ن, ثم اءصرن, فقال: يا رهل مكة رتموا ص تكم فإءا قوم سفر, ثدم صدلأ عمدر  دن الخطداب 

 .اركلت ن بمءأ, ولم   لغءا رء  قال لهم ف ئً  -رضي هللا تلالأ عء 
صدلأ للءدا  بمكدة  -رضدي هللا عءد -عدن ر يد : "رن عمدر  دن الخطداب  وحرثءي عن مالدك عدن زيدر  دن رسدلم

 -رضدي هللا تلدالأ عءد -قال: يا رهل مكة رتمدوا صد تكم فإءدا قدوم سدفر, ثدم صدلأ عمدر  نركلت ن فلما اءصر 
 .اركلت ن بمءأ, ولم   لغءا رء  قال لهم ف ئً 

وك دف بدأم ر الحداج إن كدان مدن  راع؟رم ررركلتان  ،عن رهل مكة ك ف ص تهم بلرفة -رحم  هللا-سئل مالك 
 وك ف ص و رهل مكة في إقامتهم؟  للصر بلرفة رراع ركلات رو ركلت ن؟ريصلي الظهر وا ،رهل مكة

يقصدرون الصد و حتدأ  ،ركلت ن ،ركلت ن : يصلي رهل مكة بلرفة ومءأ ما رقاموا  هما-رحم  هللا-فقال مالك 
ن كدان  ،إذا كان من رهدل مكدة قصدر الصد و بلرفدة -اريًض - رجلوا إلأ مكة, قال: ورم ر الحاج  وريدام مءدأ, وا 

ن كدان رحدر سداكءً  امقيمً  ،بمءأ ارحر ساكءً   هدا, فدإن ذلدك  دتم  ابلرفدة مقيًمد ا ها فإن ذلك  دتم الصد و بمءدأ, وا 
 .اريًض   ها الص و

 "باب ص و مءأ": -رحمة هللا عليه-يقوا المفل  
، وأيوام و والصوالة التوي بعود الوقوو  فوي يووم النحورة التوي قبول الوقوو ا عون الصوالقاا مالول فوي أ ول مكوةح يسوأح

و لكم   حتأ  ءصرفوا إلأ مكة" ،، ركلت نءهم يصلون بمءأ إذا حجوا ركلت ن"قال مالك في رهل مكة: إ التشريق
أ ول بموا فويهم  -لسوالمعليوه الصوالة وا-الرتباا الصالة بالنسلو والعمودة فوي  لول علوى كوونهم صولوا خلو  النبوي 

لموا صولى  أنه قاا: أتمواو أتمواو بينما -عليه الصالة والسالم-مكةو ومن  و دون مسافة القصرو ولم يحفظ عنه 
لكون ل ا خرجووا  ،ن أ ل مكة بمكة ال يقصرون الصالةدا على أيو ((فإنا قوم سفر ،))أتموابهم في المسجدو قاا: 

الرتبوواا  وو ه الصووالة بالنسوولو والوو ين يقولووون: ال  ؛لللووى المشوواعر يقصوورون الصووالةو و وو ا قوووا أبووي حنيفووة ومالوو
قوواا لهووم:  -عليووه الصووالة والسووالم-والتوورخصو لال بتحقووق المسووافة والموودةو يقوووا النبووي يجوووز القصوور وال الجموو  

وأنووتم حضوورو  ،أتموووا فإنووا قوووم سووفر(()) كلمووة فووي كوول موووطنو ل ا عرفووت العلووة:و وال يلووزم أن تقوواا  وو ه ال(())أتموووا
المعورو  عنود  و و ا  وو يكفوي التنبيوه األواو ،ا تمام في كل مناسوبة للى افرينو فال يحتا  للى أن ينبهلستم بمس

 ،، ركعتينأنهم يصلون بمكة ل ا حجوا ركعتينح ون مسافة القصر ال يجم  وال يقصرأن من د ،الحنابلة والشافعية
 نعم؟ ،رأي الشافعي وأحمدوعرفنا  نصرفوا للى مكةو و  ا رأيه وموافق رأي أبي حنيفةوحتى ي

 طالب:.................
و فلوه وجوهو (())أتمووا: -عليوه الصوالة والسوالم-موا شوهدوا وال سومعوا قولوه  ،صولى معوه بمنوى أنواس يعني فيه قووةو

ل وأن الصوالة  و ه ال يمكون أن يسوتبرأ لهواو وأن تعمون السوفر ال بود لوه مون المسوافةو ومن عمل باالحتياا وقاا: ل
 نعم؟ .البيان في كل مناسبة وال يلزم ،ني   له وجهو وحجته أنه ب   -اأيض  - و لال على القوا ا خرعلى يقين
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 ...........طالب:.....
 نعم؟ .، وأبي حنيفة نفس الكالمعند مالل

 طالب:...............
زبيور السويا  يودا ابون ال ،عيود عون الجمعوةو وصوني  ابون الزبيورمسألة: حصوا العيود فوي يووم الجمعوة واالكتفواء بال
ألنها صارت في وقت صالة الجمعةو على القوا بوأن صوالة  ؛على أنه أخر صالة العيدو واكتفى بها عن الجمعة

وال يمن  أن يكوون ابون  كد أغنت عن العيدو، و ي ا الجمعة تصح قبل الزوااو وعلى   ا ل ا صليت بنية الجمعة
ولوم يخور  للويهمو صوال ا فوي حيوهو  ،اأنه صال ا ظهور   ،قت العصرولم يخر  لليهم لال للى و  ،االزبير صال ا عيد  

الجمعة والظهر قوا  ولم يأت للى المسجد ال ي يجتم  في الناس كلهمو وعلى كل حاا القوا باالكتفاء بالعيد عن
 وعامة أ ل العلم أن العيد ت ني عن صالة الجمعة لكنها ال ت ني عن الظهرو فال بد من ا تيان بها. شا و
 -هللا عليد  وسدلمصدلأ -رن رسدول هللا  :وحدرثءي يح دأ عدن مالدك عدن هفدام  دن عدروو عدن ر يد "نا يقوا:  

كلتد ن, ورن ربدا بكدر صد ها بمءدأ ركلتد ن, ورن عمدر  دن الخطداب صد ها بمءدأ الص و الرااعية بمءأ ر صلأ 
 "فطر إمارتد " -الة والسوالمعليه الص-اقتداء بفعله  ،و  ه  ي السنة ن, ورن عثمان ص ها بمءأ ركلت ن"ركلت 

و وو  ،متأوال   ""ثم رتمها بلر ، يم بعد  لل أتمهامن لمارته ،، أو أكير أو أقليعني جزءو ويحتمل أن يكون النص 
أنووه لمووام المسوولمينو والبلوودان فووي حقووه سووواءو وال فوور  بووين مكووة والمدينووة كلهووا بالنسووبة لووه سووواءو فهووو أميوور علووى 

تأولت  -اأيض  –وعا شة  ،-رضي هللا عنه وأرضاه-عة لهو وحين   يتم الصالةو   ا تأوا والبلدان كلها تاب ،الجمي 
و وفووي كوول مكووان لهووا بيووت ومسووكن وأوالدو فهووي تأولووت ميلمووا تووأوا عيمووان ،كمووا تووأوا عيمووانو وأنهووا أم المووفمنين

 .-هللا عليه وسلم صلى-والعبرة بما يبت عن النبي  وخالفهم من خالفهمو ابن مسعود وغيره صرح بما صرح به.
"رن عمر  ن الخطاب لما قدرم مكدة صدلأ  هدم وحديني عن مالل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب: حيقوا: 

 -عليوه الصوالة والسوالم-و و ا فعول النبوي  مكة رتمدوا صد تكم فإءدا قدوم سدفر" فقال: يا رهل ،ركلت ن ثم اءصرن
كصوحب جمو  صواحبو  ،أصل جم  سافر ،سفر: جم  مسافر ،رف  بأنهم قوم س   أمر م با تمامو معلال   ،عام الفتح

"ثم صلأ عمر  ن الخطاب ركلت ن بمءدأ ولدم   لغءدا  ،فر جم  سافرو والسافر  و المسافروركب جم  راكبو فس
 ما حفظ عنه أنه قاا لهم: أتموا بمنى. -عليه الصالة والسالم-و ك ا فعل النبي  ،"ارء  قال لهم ف ئً 

"بمكدة  يعنوي صولى بهوم عن زير  ن رسلم عن ر ي : رن عمر  ن الخطاب صلأ للءا " ن مالكعوحرثءي "قاا: 
قدال: يدا رهدل مكدة رتمدوا صد تكم فإءدا قدوم سدفر, ثدم صدلأ عمدر ركلتد ن لما اءصرن، ف" ،ألنه مسافر  ركلت ن"

 .كسابقه ،"ابمءأ ولم   لغءا رء  قال لهم ف ئً 
 ،بدأم ر الحداج إذا كدان مدن رهدل مكدة وك دف ان رم ررادع؟رركلت ،ن رهل مكة: ك ف ص تهم بلرفةسئل مالك ع"

 وك ف ص و رهل مكة في إقامتهم؟" للصر بلرفة رراع ركلات رو ركلت ن؟ريصلي الظهر وا
ركلتدد ن,  ،ركلتدد ن لرفددة ومءددأ مددا رقدداموا  همددا: يصددلي رهددل مكددة ب-رحمدد  هللا تلددالأ-قددال مالددك "ففأجوواب: 
 با تموامو الوم يوأمر أحود   -الصوالة والسوالم عليوه-لعمدة في  لل كونه وا الص و, حتأ  رجلوا إلأ مكة"يقصرون 

يعنووي ولووو لووم تتحقووق مسووافة القصوورو  كددان مددن رهددل مكددة قصددر الصدد و بلرفددة"إذا  -اريًضدد–قددال: ورم ددر الحدداج "
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ن كان رحر ساكءا بمءأ ل  ال يتصوور أن الشوخص يجمو   فدإن ذلدك  دتم الصد و بمءدأ" ، هدا امقيمً  "وريام مءأ وا 
قابلة لالجتهادو لكن بدون  -كما  و معرو -وقد اختل  فيها العلماء  ،يقصر في موطن لقامتهو مسألة المسافةو 

 نعم؟ .في بيته يجم  ويقصر ،مسافة
 طالب:.....................

ن كان رحر ساكءً " ،أ ل مكة بأن يتموا -عليه الصالة والسالم-ول ا أمر النبي  ؛ليس له  لل   ها, ابمءأ مقيمً  اوا 
ن كان رحر ساكءً  أ،ءفإء   تم الص و بم  "-اريًضد-فدإن ذلدك  دتم الصد و  هدا " ،فإنهم يتموا " ها ابلرفة مقيمً  اوا 

 ند مو  و ال ي يظهر ميل رأي مالل.أما السفر ما تحققت المسافة ع ، و ال ي يظهر
 طالب:...............

 نعم؟ ،عني ال ي انتقل من مكان للى مكاني ،وغير المقيم ،فر  بين المقيم هنه ما فيتقوا لي: ل ريد أن، تنعم
 طالب:..............

يتضوح  ،ايتوه ومووطن لقامتوهو ولوو كوان قريب ووتورل ب من بيتهو من مكوان للوى مكوانو أنا أقوا: من انتقل ،أنا أعر 
 نعم؟ ،افةو لكن من لم ينتقلو ممن يرجح بالنسل فق ترجيح النسل على المس :مسألة
 ..............طالب:

))أتموا : -عليه الصالة والسالم-لكن قوله  بالقصرو حتى أل ل مكة بمكةو على كل حاا من أ ل العلم من يقوا
 ؟نعم .و نص في   ا((فإنا قوم سفر

 .................طالب:
نوا: لنسولو قطردنواه لللوو  لكون فوي بيووتهم ال، ،بمزدلفة قصورواو وبالمشواعر قصورواقصروا بمنىو وبعرفة قصرواو و 

 -عليووه الصووالة والسووالم-حتووى أ وول مكووة فووي بلوود مو والمقيمووون بمنووى يقصوورونو لكنووه  ،يقصوورون  حتووى أ وول مكووة
  ل مالل..ح نعم؟س  حو يدا على أن المقيم في محل لقامته ليس له  للو (())أتمواقاا: 

 طالب:................
و وعلوى كول حواا عودم : أتموواهومليقووا  سوكان يمكون قوتو لوو وجودألنه ال يوجد سكان بالمشواعر فوي  لول الو  نعم؛

كل مناسبةو ميل ما مضوى ...و أقوا: التنبيه ال يلزم في لعبادةو ال يلزم أن يكون االتنبيه على أمر مشترا لصحة 
 .حايم صلى عمر ركعتين بمنى ولم يبل نا أنه قاا لهم شي   حالكالم في قط  الخفينو 

 انتهينا؟ حس ل مالل عن أ ل مكةح..
 طالب: قال: ورم ر الحاج .....

وو–وأميوور الحووا  قوواا: ح نعووم النظوور عوون تحقووق  يعنووي ب وول كووان موون أ وول مكووة قصوور الصووالة بعرفووةحل ا  -اأيض 
ن كوان أحود سواكن   ،وأيوام منوىح المسافة كأ ول مكوة ن كوان أحود سواكن  مقيموا بهواو بمنوى  اوا   افإنوه يوتم الصوالة بهواو وا 

 ل للو نعم. -اأيض  –بها بعرفة مقيما بها فإنه يتم الصالة 
 :ص و المقيم بمكة ومءأ :باب
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 خرج مدن  فأهل بالحج, فإء   تم الص و حتأ ،حرثءي يح أ عن مالك رء  قال: من قرم مكة له ل ذ  الحجة
 راع ليال.وذلك رء  قر رجمع علأ مقام ركثر من ر  ، فيقصرمكة لمءأ

يعني ال ي خر  من مكة للى منى   ا  ،المقيم "بمكة ومءأباب ص و المقيم ": -رحمه هللا تعالى-يقوا المفل  
 و بمزدلفةو أو من أ ل مكة في مكة.ليس بمقيمو أما من كان له بيت يسكنه بمنىو أو بعرفةو أ

يعنوي  فأهدل بدالحج, فإءد   دتم الصد و" ،يح أ عن مالك رء  قال: من قرم مكة له ل ذ  الحجدة يحرثء"يقوا: 
ألنوه يجلوس أكيور مون أربعوة أيوام، مون قود  ؛كان ضرب المسافات الطويلةو فإنه يتم الصالة و ولوا و لو كان آفاقي  

، وغيووره موون أ وول أكيوور موون المسووافة المشووترطة للتوورخص عنوود مالوول ، ي الحجووة يقوويم للووى اليوووم اليووامنمكووة لهووالا 
 نعم؟ .أحمدمالل والشافعي و  ،العلم

 طالب:...............
و المسوافة عنود م أربعوة أيوامو فأهدل بدالحج فإءد   ددتم " ،و وكلهوم يقولوون بالتحديووداوعنود أبوي حنيفووة خمسوة عشور يوم 

قاموة فإ ا عوزم المسوافر لإل جمع علأ مقام ركثر من ررالة ريام"وذلك رء  قر ر ،مكة لمءأحتأ  خرج من الص و 
ن كانوت األدلوة  علوموو و و ا معورو  قووا أكيور أ ول الفي مكان واحد أكير من أربعة أيامو فإن حكمة حكم المقيم وا 

  بعول النواس لكن االحتياا للصالةو واال تمام بشأنهاو وعدم تضييعهاو وتو ر  ،قد ال تنهل للى ا لزام بميل   ا
يفتوي بوا طال و وأنوه ال مسوافة  -رحموه هللا-ابون بواز  يحتواا لمون  و او وكوان الشويخ ،بالترخص من غير رخصة

لسفر حصل التورخصو يوم بعود  لول رجو  للوى قووا الجمهوورو فحودد بالمودة وال مدةو لنما ل ا وجد السبب ال ي  و ا
براء لل مة،للدين ااحتياط   ؛والمسافة  نعم. ، وا 

 .رحسن هللا إليك
 :تك  ر ريام التفريق :باب

 دوم  الغدرخدرج  -رضدي هللا عءد -رن عمدر  دن الخطداب مالك عن يح أ  ن سل ر رء   لغ : حرثءي يح أ عن 
فك ر, فك ر الءا   تك  دره, ثدم خدرج الثاءيدة مدن  ومد  ذلدك بلدر ارتفداع الءهدار,  اف ئً  ءهارح ن ارتفع ال ،الءحر

, حتدأ  تصدل التك  در الثالثة ح ن زاغت الفم  فك ر, فك ر الءا   تك  دره خرج فك ر, فك ر الءا   تك  ره, ثم
 .  رمي وي لغ ال  ت فيللم رن عمر قر خرج
ريدام التفدريق ر در الصدلوات, ورول ذلدك تك  در اإلمدام والءدا  ملد  ر در  فدي قال مالك: اامر عءرءا رن التك  در

 وم الءحر, و خر ذلك تك  ر اإلمام والءا  مل  ر ر ص و الصبح من  خر ريام التفدريق, ثدم  من ص و الظهر
 .يقطع التك  ر

 ءدأ، رو باففداقكدان فدي جماعدة رو وحدره بمقال مالك: والتك  ر في ريدام التفدريق علدأ الرجدال والءسدار, مدن 
ءما يأتم الءا  فدي ذلدك  إمدام الحداج رجلدوا واءقضدأ اإلحدرام ائتمدوا اءهدم إذا   ، وبالءدا  بمءدأكلها واجب, وا 

 ريام التفريق.  تك  ر إال في م, فإء  ال يأتم  هان حاج  وا مثلهم في الحل, فأما من لم يكحتأ يكوء  هم
 التفريق. : اايام الملرورات ريام-رحم  هللا-قال مالك 

 ."باب تك  ر ريام التفريق": -رحمه هللا تعالى-يقوا المفل  
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و–وجاء  ،[( سورة الحوم72)] }َوَيْذُكُروا اْسَم ّللا ِ ِفي َري اٍم م ْلُلوَماٍت{ح: ال كرجاء األمر به ح ،رالتكبي األمور بوه  -اأيض 
معوودودات أيووام التشووريقو فيسوون التكبيوور موون دخوووا فوي األيووام المعوودوداتو فاأليووام المعلومووات أيووام العشوورو واأليوام ال

التكبير المطلقو وينتهي ب روب شمس آخور أيوام التشوريقو  و ا المطلوق  :عشر  ي الحجةو و  ا يسميه أ ل العلم
أو أكيور فيكبور  ،يخور  فوي اليووم يوال  مورات -رضوي هللا عنوه-ولو ا كوان عمور  ؛ال ي لم يطلوق بأدبوار الصولوات

ى بوالتكبيرو فودا علوى أن المطلوق يسوتمر للوى آخور ويكبورون بتكبيورهو فتورتم من و ،سومعه النواسفي أيام التشوريقو في
أيام التشريقو وأما المقيد بأدبار الصلواتو   ا يبدأ من فجر يوم عرفة للى عصر آخر أيام التشريقو   ا بالنسوبة 

لنحور للوى عصور آخور أيوام التشووريقو ل يور الحوا و وأموا الحوا  المشوت ل بالتلبيوة فإنوه يبودأ موون صوالة الظهور يووم ا
بالنصووص، ومنهم من يقوا: للى فجر آخر أيام التشريقو المقصود أن التكبير المطلق عرفنا وقتوهو ومشوروعيتهو 

و وغير مووواو أموووا بالنسوووبة للتكبيووور المقيووودو وقووود يبوووت عووون بعووول السووول و مووون الصوووحابة وغيووور مو بوووا يتين ؛باألدلوووة
 ،ء مرفو و والتعبد يحتا  للى شيء مرفو و فهو ليس بمشرو و وقد تجرأ بعضهمشي هوبعضهم يقوا: ما دام ما في

القوا: بأنه بدعوةو يقابلوه قووا الحسون البصوري  ،بدعةو  و معرو  عن سل    ه األمة، ويقابل   ا القوافقاا: 
لمسوبو  متوى يكبور؟ ويبدأ بالتكبير مباشورةو والنواس معوهو ا ،يسلم ا مام وأن المسبو  للصالةو ا ن: -رحمه هللا-

 ؟نعم .أتم صالته ،الحسن البصري يقوا: يكبر م  ا مامو فإن انتهى من التكبير
 ....طالب:........

يجعول فوي مقابول مون جعلوه بدعوةو فوي نحور مون جعول التكبيور بدعوةو  ، و ا القووا منسووب للحسون البصوري أقوا: 
اا: موا دام يبووت قوويوال  و او  ،أينواء الصووالةو ال  و اوا  ا قلنوا: لويس ببدعووةو وال يصول للوى  وو ا الحودو بوأن يكبوور فوي 

التشووريقو  و ا بالنسووبة ل يوور ويكوون وقتووه موون صوالة فجوور يووم عرفووة للووى آخور أيووام  عوولوفيف ،عون سوول   و ه األمووة
 .ألن الحا  مش وا بالتلبية قبل  لل ؛الحا و وأما الحا  فيكون من صالة الظهر يوم النحر

يعنوي فوي ال ود  أ  ن سدل ر رءد   لغد : رن عمدر  دن الخطداب خدرج الغدر"يح حرثءي يح أ عن مالك عن "يقووا: 
 و ا  "فك در, فك در الءدا   تك  دره" امعلوم   او يعني قدر  "اف ئً  "ح ن ارتفع الءهار يوم الحادي عشر " وم الءحر"من 

فك در,  ،ءهدارثدم خدرج الثاءيدة مدن  ومد  ذلدك بلدر ارتفداع ال" ألن المقيود بأدبوار الصولوات ؛مقيد؟ مطلوق أممطلق 
فك ر الءا   تك  ره, ثم خرج الثالثة ح ن زاغت الفم  فك ر, فك در الءدا   تك  دره, حتدأ يصدل التك  در وي لدغ 

 لكنهوا ل ا اجتمعوت زادت قوتهوا ،نوي ولوو كانوت ليسوت قويوة بمفرداتهوايع ،يعني من قوة األصوات المجتمعة "ال  ت
ل   ا التكبيرو وعمر ال ي يبدأ بهو عرفووا أن  و ا الصووت يعرفون الناس ل ا حص "فيللم رن عمر قر خرج  رمي"

 رفون خرو  عمر للى الرمي بالتكبير.و و فاعلهو وحين   يع ،أير يدا على مفير
 ؟ما ايعني    ر في ريام التفريق ر ر الصلوات"قال مالك: اامر عءرءا رن التك"

 .مق رطالب: 
ألنووه قبوول  لوول   ملدد  ر ددر صدد و الظهددر مددن  ددوم الءحددر"ا  ر ددر الصددلوات, ورول ذلددك تك  ددر اإلمددام والءدد" مقيوود

يددام التفددريق, ثددم يقطددع و خددر ذلددك تك  ددر اإلمددام والءددا  ملدد  ر ددر صدد و الصددبح مددن  خددر ر" ،مشوو وا بالتلبيووة
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و وقد أمرنا بال كر فيهاو والتكبيور مون الو كر الو ي أمرنوا حاأليام المعدودات أيام التشريقحلكن عندما يقوا:  التك  ر"
 يم يقط  التكبير. شمسو فكي  يقوا: للى صالة الصبح؟و واليوم يشمل للى النهار كله للى غروب البه
يعنوي علوى حود سوواء، فالنسواء شوقا ق الرجوااو لكون  ريام التفريق علأ الرجدال والءسدار"قال مالك: والتك  ر في "

المنفورد  فدي جماعدة رو وحدره" كدان "مدنلو ال يفوتن الرجواا  ؛فضن الصوتل ا كن بحضرة رجاا أجانب فإنهن يخ
"فدي  ار الصولوات مو  ا موام فوي المسواجدالتكبيور المقيود خواص بأدبو نل يكبر عند ا مام مالولو ومونهم مون يقووا:

لمتحوتم كلهوا واجوبو ولعول الموراد بالواجوب  نوا ا "كلهدا واجدب" كلهوم يكبورون  ، رو باففداق"بمءدأ جماعدة رو وحدره
ال ينب ي  ،لكنه متحتم متأكد ،يمو ال يلزم منه ا ((معة واجب على كل محتلم))غسل الجالمتأكدو كما في حدي : 

ءم" أن يضي   ا منوهو فيوفتم بوه فوال يتقودم و و، ))لنما جعل ا مام ليفتم بوه((، ا يأتم الءا  في ذلك  إمام الحاج"وا 
نمو ، هم"رجلوا واءقضأ اإلحرام ائتموا إذا  ماءه  "وبالءا  بمءأ فال يتقدم عليه بشيء ،عليه ا يوأتم النواس فوي وا 

نما يأتم الناس فحأو من ينيب ا مام األعظمو  ، لل بإمام الحا و و و ا مام األعظم لألمة ي  لل بإمام الحوا و وا 
موراد ال لكون مون ،األمور يصون  ميول موا يصونعون النواس ا نسوان يوأتم بالنواس بمنوى ل ا خفوي عليوه وبالناس بمنوىح

كووانوا يووأتمون بهووم فووي سووا ر  فووإ ا بهوومحل ا رجعوووا وانقضووى ا حوورام ا تموووا ألنهووم ح ؛بالنوواس؟  ووم الوو ين يقتوودى بهووم
وانقضوى ا حورام  ،ألنهوم ل ا رجعووا ؛وبالنواس بمنوى "حتأ يكوءوا مثلهم في الحل" يأتمون بهم في المناسول ،األيام

د "فأما من لم يكنا تموا بهم حتى يكونوا ميلهم في الحلو   ،إال فدي تك  در ريدام التفدريق" م  هدم, فإءد  ال يدأتاحاج 
والمعوودوداتو فيتجووه لليووه االسووتحباب المفكوود فووي  ،وال شوول أن غيوور الحووا  مطالووب بالوو كر فووي األيووام المعلومووات

 ال كرين المطلق والمقيد.
 ، وقد تقدمو نعم؟: اايام الملرورات ريام التفريق"قال مالك"

 .............طالب:.
وارتفوا   ،ألن   ه الجلبوة ؛يس فيه دليل على التكبير الجماعيلناس بتكبيرهو   ا لنعمو يعني يكبر عمر يم يكبر ا

 نعم؟األصوات تكون بمجرد االجتما و 
 ...طالب:.............

بودليل أنووه لووو كووان كول واحوود يقوورأو لوو توودخل فووي المسوجد الجووام  واحوود يقوورأ  ،كوالم مجمووو  النوواس يحصول منووه  وو ا
موونخفلو ال تتبووين مووا يقوووا وال توودري مووا يقووواو وال تسووم  حتووى وال صوووت  و بصوووتاموونخفلو لوويس سوور  بصوووت 

و  ا في النساءو و و ا  ،كلهم في آن واحدو و  ا في البقرة ،يان ويال  وعشرة وما ة وأل  معه يمكنو لكن لو كان
ة من   ه وفي األخيرو وبمجمو  األصوات أال يحصل جلب األوا، في آا عمرانو و  ا في الناسو و  ا في الجزء

 نعم؟ ،في آن واحد ا؟   ا مجربو وال يلزم منه أن يكون جماعي  األصوات
 ..............طالب:.

و و ا فوي أولوهو و و ا فوي التكبيورة  ،فوي آخور التكبيور انتهوى مون التكبيور كبورو  و ا لحقوه ،يعنوي يقتودون بوه ي؟  ما
 اليانيةو ما يضر   ا.في  ا  األولىو و 

 .اأبد   جماعيا ال ما يلزم منه أن يكون 
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 ....طالب:............
أنوت ادخول الجوام  تسوم  األصووات المرتفعوةو  ،ظوا رة األحووااو شووا د اللكنوه ال يونهلو و  ،على كل حاا قيل بوه

 . م لو كل واحد بمفرده ما سمعت شي  او 
 ..............طالب:....

يوم يورددون  ،ويكبر ،أنه يض  حلقه -والسالمعليه الصالة -عن النبي  اوهللا ما حفظو ما حفظ تكبير جماعي أبد  
 وراءه.

 ؟اجماعي   اطالب: اقصر صارن يا ف خ تك  رهم تك  رً 
  .خوانلما  و بجماعيو   ا واضح يا ؟ ما  و
 ..................طالب:.

 اتفا  بينهم؟ بهو ما لم يحد  وكبروا معه اقتداء   ،من دون قصدو يعني كبر
   ءهم,  رون قصر؟ قصر وحصل اتفاقطالب:  رون 

 ما يمكن يحصل.
 ..................طالب:.

 تعر  الناس ما يمكن يتفقون على شيء. ،..انتهى زميلهو وواحد و واحد ي فلو وواحد ما ينتبه لال ل اال
 وهللا أعلم.

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارل على عبده ورسوله نبينا محمد


